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Celnicy w Polsce zapobiegli
importowi podrobionych
produktów
Udostępnij tę wiadomość
Więcej informacji
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>> W listopadzie 2016 r. celnicy w Polsce przechwycili ładunek
nielegalnych, podrobionych produktów ze znakiem towarowym HP.
>> Łącznie skonfiskowano ponad 3100 elementów do produkcji
podrobionych wkładów do drukarek HP, w tym puste wkłady do
drukarek laserowych i podrobione etykiety zabezpieczające.
>> HP pragnie podziękować polskim organom celnym za ich czujność
i cieszy się, że mógł się przyczynić do tego sukcesu.

Chroń swoje przedsiębiorstwo przed podróbkami
Kupuj bezpiecznie
>> Zalecamy kupowanie wyłącznie u zaufanych dostawców, takich jak partnerzy handlowi HP; warto też wyraźnie prosić o oryginalne
produkty HP. Dowiedz się więcej!
Zwróć się z prośbą o przeprowadzenie inspekcji dostaw do klientów

>> W przypadku otrzymania podejrzanych wkładów zwróć się z prośbą o przeprowadzenie bezpłatnej inspekcji dostaw do klientów
(ang. Customer Delivery Inspections, CDI). Dowiedz się więcej!
Zgłaszaj podejrzane produkty

>> Skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą strony hp.com/go/anticounterfeit, która umożliwia anonimowe zgłaszanie
podrobionych produktów. Możesz również wysłać do nas e-mail na adres emea.anti-counterfeit@hp.com1.Nie zwlekaj ze
zgłoszeniem podrobionych produktów!
HP aktywnie chroni swoich klientów przed podrobionymi produktami dzięki programowi ACF. Dołącz do nas w tej walce.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/anticounterfeit
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HP będzie traktować te informacje jako poufne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i będzie je udostępniać wyłącznie upoważnionym osobom.

EMEA = Europa, Bliski Wschód i Afryka (ang. Europe, the Middle East and Africa)

